
Tomelilla kommun
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd

Ledamöter kallas
Ersättare underrättas

Tid: Torsdagen den 18 februari 2021 kl. 09.00

Plats: Digitalt via Teams

Kallelse med föredragningslista
Ärenden

Diarienr Sidnr
1 Dialoger och informationsärenden 2021 2021/2 2 - 13

2 Informationsärende - Riskanalys och revisionsplan 

2021

2021/10 14 - 23

3 Årsredovisning 2020 2019/40 24 - 29

4 Beslut om vitesföreläggande 2021/9

Bo Herou (KD) Rickard Vidar
Ordförande Sekreterare

Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare.
Telefon 0709-95 82 45 Rickard Vidar
E-post: kommun@tomelilla.se
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Överförmyndarenheten centralt/övergripande, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd

Handläggare: Rickard Vidar 
Titel: Nämndsekreterare
E-post: Rickard.Vidar@tomelilla.se
Telefon: 0709958245 

Diarienummer: ÖFN 2021/2

Datum 1 februari 2021

Dialoger och informationsärenden

Förvaltningens förslag till beslut
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd beslutar lägga informationen till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd genomför dialoger och information 
enligt följande:

1. Kanslichef Johan Linander
-

2. Överförmyndarhandläggare Ann-Charlotte Bengtsson
-  Informerar om aktuella frågor.

3. Ordförande Bo Herou
- Ställföreträdarrapport 
- Information om måldag 2021

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Nämndsekreterare Rickard Vidar, 2021-02-01

Verksamhetsplan ÖFE 2021, handlingsid: Öfn 2021.65

Uppföljning mål 2020, handlingsid: Öfn.2021.72
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2 (2)

Information från enheten, handlingsid: Öfn 2021.73

Statistik till Länsstyrelsen, handlingsid: Öfn 2021.74

Överförmyndarenheten centralt/övergripande

Rickard Vidar

Nämndsekreterare
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VERKSAMHETS-
PLAN 2021
Överförmyndarenheten                                                               
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Inledning
Den övergripande verksamhetsplanen är en skriftlig beskrivning av den planerade verksamheten i 
kommunen där syftet är att säkerställa att de politiska prioriteringarna konkretiseras.

Det ska upprättas en övergripande verksamhetsplan för kommunförvaltningens olika 
verksamheter:

 kommunledningskontor (information till kommunstyrelsen)
 överförmyndarenheten (information till överförmyndarnämnden)
 barn och utbildning (information till familjenämnden)
 vård och omsorg (information till vård- och omsorgsnämnden)
 individ och familj (information till familjenämnden)
 samhällsbyggnad (information till samhällsbyggnadsnämnden)
 byggnad (information till byggnadsnämnden)
 kultur och fritid (information till kultur- och fritidsnämnden)

Förutom kommunförvaltningens övergripande verksamhetsplaner, ska varje enhet ha sin egen 
verksamhetsplan som det arbetas löpande med under året, som en del i den tillitsbaserade 
styrningen. 

Vad är vårt uppdrag?

 Kansli för Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd
 Hantera ansökningar om god man
 Rekrytera ställföreträdare
 Utbilda och kompetensutveckla ställföreträdare
 Utöva tillsyn över ställföreträdare
 Granska ställföreträdarnas ekonomiska redovisningshandlingar
 Korrekt och rättssäker handläggning av ärenden
 Ge service till medborgarna
 Redovisa statistik till länsstyrelsen med flera
 Företräda nämnden i domstol
 Skriva yttranden till JO, Länsstyrelsen, domstol med flera
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Omvärldsbevakning
Omvärldshändelse Effekt för oss

Covid-19 fortsätter påverka vår vardag Mer hemarbete och större flexibilitet krävs.
Utbildningar måste hållas digitalt.
Svårare att ta emot årsräkningar fysiskt.
Nämndsammanträden kan komma att ställas 
in eller hålls digitalt.
Kan krävas fler gode män.

Digitalisering Huvudmän, ställföreträdare och anhöriga 
kräver större digital tillgänglighet.
Fler digitala tjänster krävs.
Krav på kompetensutveckling både för 
enheten och ställföreträdare.

Fler personer behöver ställföreträdare Behöver rekrytera och utbilda fler 
ställföreträdare.
Fler specialkunskaper kan krävas bland 
ställföreträdarna. 
Ökad arbetsbelastning på enheten.

Rättspraxis förändras Krävs förnyat arbetssätt.
Ökad arbetsbelastning.
Utbildningsinsatser.

Nulägesanalys
Styrkor Möjligheter

 Erfarenhet och bred kompetens
 Vilja och ambition
 God kompetensutveckling
 Tre kommuner som är samordnade
 Gott samarbete med politiken
 God måluppfyllelse
 Ren inspektion av LSt
 Får oftast rätt vid överprövningar
 God kunskap om huvudmännen

 Digitalisering för att förenkla både för 
ställföreträdare och enheten

 Förbättrad information på hemsidan
 Utveckling tillsammans med eller 

samgående med fler kommuner
 Förbättrad lagstiftning
 Utökat personalsamarbete med ytterligare 

kommuner

Svagheter Hot (risk)

 Stressad organisation
 Flera som går i pension ungefär samtidigt
 Liten organisation och sårbar vid frånvaro
 Få för att klara många specialistområden
 Svårt att rekrytera ställföreträdare med 

nödvändiga kunskaper för huvudmäns 
specifika komplexitet

 Trånga lokaler

 Ökad komplexitet och svårighetsgrad i 
ärendena

 Svårare att rekrytera ställföreträdare pga. 
negativ medial uppmärksamhet

 Kraftig ökat behov av ställföreträdare
 Nya krav, mer kontroll från statens sida
 Färre vill engagera sig ideellt
 Huvudmännen har minskad möjlighet att 

stå för sina arvoden
 Höga och ibland felaktiga förväntningar på 

god man och förvaltare
 Många ställföreträdare har hög ålder
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Vad vill vi uppnå och vad behöver vi göra?

Mål/uppdrag/ viktig 
satsning etc.

Aktivitet Ansvarig När ska det 
vara klart?

Nämndmål
Ökad tillgänglighet och 
effektivisering med nyttjande 
av digitaliseringens möjligheter 

Huvudmän, 
ställföreträdare och 
medborgare ska 
erbjudas fler e-tjänster 
och digitala blanketter.

Arbetsplatsledare Pågår hela 
2021

Nämndmål
Gode män och förvaltare ges 
möjlighet till 
kompetenshöjande åtgärder

Bra grundutbildning och 
en kontinuerlig 
kompetensutveckling 
ska ges till 
ställföreträdarna.

Arbetsplatsledare Pågår hela 
2021

Nämndmål
Vara lätta att nå och lätta att 
förstå för huvudmän och 
anhöriga

Enheten ska ha hög 
tillgänglighet.
Någon form av 
klarspråksutbildning ska 
genomföras.

Arbetsplatsledare

Överförmyndarchef

Pågår hela 
2021
December 
2021

Nämndmål
God och ändamålsenlig tillsyn 
skapar trygghet för alla

Samtliga redovisnings-
handlingar ska granskas 
utifrån LSt:s riktlinjer.
Genomgång av utfall av 
de ärenden som blir 
överklagade.

Arbetsplatsledare

Överförmyndarchef

Pågår hela 
2021

December 
2021

Nämndmål
Rekrytering av ställföreträdare 
med olika bakgrund och 
erfarenheter ger möjlighet till 
ökad trygghet för 
huvudmännen

Specialinriktad 
rekrytering av 
ställföreträdare med 
etnisk, språklig och 
annan kompetens.

Arbetsplatsledare Oktober 2021

Verksamhetsmål
Enheten ska vara en attraktiv 
arbetsgivare

Tydliga 
utvecklingsmöjligheter 
med individuella mål. 
Erbjuda 
kompetensutveckling.

Överförmyndarchef Juni 2021

Pågår hela 
2021

Verksamhetsmål
Förberedelse för eventuellt 
samgående med Simrishamn

Diskussioner med 
Simrishamns kommun.

Överförmyndarchef December 
2021

Verksamhetsmål
Förbättra matchningen mellan 
huvudman och ställföreträdare

Inventera 
specialistkunskaperna 
hos ställföreträdarna.
Förbättra enhetens 
kunskap om och 
registerföring av 
ställföreträdarnas 
specialistkunskaper.

Arbetsplatsledare Pågår hela 
2021
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Målstyrning 
Helår 2020 

Överförmyndarnämnden 
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Målstyrning 1 

 

Målstyrning 
Fas: Helår 2020    Rapportperiod: 2020-12-31    Organisation: Överförmyndarnämnden     

MÅLOMRÅDE 

Innehåll 

Hållbar utveckling .............................................................................................................................. 2 

Förenkling leder till att fler kan göra det som är långsiktigt hållbart ..................................... 2 

Ökad tillgänglighet och effektivisering med nyttjande av digitaliseringens möjligheter. 2 

God utbildning ges ....................................................................................................................... 2 

Ge gode män och förvaltare ökad möjlighet till kompetenshöjande insatser. ................ 2 

Delaktighet och egenmakt ................................................................................................................ 3 

Delaktigheten i samhället ökar och invånarna upplever att de kan påverka sin vardag ..... 3 

Tillgång till enkel och rättssäker synpunktshantering. ......................................................... 3 

Livslångt lärande uppmuntras och människors möjlighet till egen försörjning underlättas

 ............................................................................................ Fel! Bokmärket är inte definierat. 

Trygghet och hälsa ............................................................................................................................. 4 

Inspiration ges till ett aktivt liv för bättre hälsa ........... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

Den upplevda tryggheten ökar .................................................................................................... 4 

God ändamålsenlig tillsyn skapar trygghet för alla. ............................................................. 4 

Nå nya grupper av människor för att tillgodose behoven hos huvudmännen. ............... 4 
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Målstyrning 2 

 

Hållbar utveckling  

KF-MÅL 

Förenkling leder till att fler kan göra det som är 
långsiktigt hållbart 

 

NÄMNDSMÅL 

Ökad tillgänglighet och effektivisering med nyttjande av 
digitaliseringens möjligheter. 

 

Kommentar: 

Målet är uppfyllt. E-tjänster håller på att utvecklas och två är färdiga, för 

förvaltarfrihetsbevis och för intresseanmälan för gode män och förvaltare. 

 

KF-MÅL 

God utbildning ges 

 

NÄMNDSMÅL 

Ge gode män och förvaltare ökad möjlighet till kompetenshöjande 
insatser. 

 

Kommentar: 

Målet är uppfyllt. Under året har utbildningsinsatser getts till gode män och förvaltare även 

om pandemin har tvingat fram alternativa lösningar. 
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Målstyrning 3 

 

Delaktighet och egenmakt  

KF-MÅL 

Delaktigheten i samhället ökar och invånarna upplever 
att de kan påverka sin vardag 

 

NÄMNDSMÅL 

Tillgång till enkel och rättssäker synpunktshantering. 

 

Kommentar: 

Målet är uppfyllt. Nya rutiner för synpunktshantering genomfördes under första kvartalet 

2020. 
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Målstyrning 4 

 

Trygghet och hälsa 

KF-MÅL 

Den upplevda tryggheten ökar 

 

NÄMNDSMÅL 

God ändamålsenlig tillsyn skapar trygghet för alla. 

 

Kommentar: 

Målet är uppfyllt. Årsräkningarna är granskade och länsstyrelsens tillsyn var helt utan 

anmärkningar. 

 

NÄMNDSMÅL 

Nå nya grupper av människor för att tillgodose behoven hos 
huvudmännen. 

 

Kommentar: 

Målet är uppfyllt. Marknadsföringsinsatser för att få upp intresset för gode män och 

förvaltare sker kontinuerligt. En särskilt timanställd medarbetare har jobbat särskilt med 

rekrytering av ställföreträdare. 
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 Förmynderskap enligt föräldrabalken 10 kap.

 Förvaltarskap enligt föräldrabalken 11 kap 7 §

 Godmanskap enligt föräldrabalken 11 kap. 4 § 

1075
Överförmyndarstatstik Referensnummer

Kommun(er): Sjöbo, Tomelilla, Ystad

Befolkningsmängd: 0

Tjänster i årsarbetstid: 6.10

Överförmyndarnamnd: Tomellilla-Ystad-Sjöbo Överförmyndarnämnd

Inkomna:

Avslutade/ 
Överflyttade:

Anordnade/Överflyttade:Ingående balans:

Utgående balans: Antal gode män:

    175 st    530 st

    96 st     538 st

    104 st

    291 st

Inkomna: Avslutade: Anordnade/Överflyttade:

Ingående balans: Utgående balans: Antal förvaltare:    88 st

    27 st     19 st

    95 st

    26 st

    66 st

Antal förmynderskap med kontrollåtgärd 
enligt 13 och 15 kap föräldrabalken:

Inkomna/Överflyttade:

Avslutade/ 
Överflyttade:

Ingående balans:

Utgående balans:

Antal registrerade 
förmyndare:

    69 st    254 st

    50 st     273 st

    300 st     28 st

 Ekonomi

Genomförda byten:

Totalt antal granskade redovisningshandlingar:

Ställföreträdarskap som har upphört på grund av att ny ställföreträdare inte har kunnat utses:

Granskade redovisningshandlingar med anmärkning:

    58 st

    0 st

    980 st

    12 st

Tillgångar:

Kommunens del av 
arvodeskostnaden 

(summa):

Inkomster:

Arvode begärs 
inte:

Beslutade arvoden:

Överförmyndarens / 
nämndens  totalkostnad:

  351 262 558 kr   138 497 528 kr   7 477 388 kr

   165 000 kr

    135 st  4 103 271 kr

 Övrigt

Inskickad 2021-02-11 av Ann-Charlotte Bengtsson 

Granskad  av 

 Övriga godmanskap enligt föräldrabalken 11 kap. 1-3 §

Inkomna:

Avslutade/ 
Överflyttade:

Anordnade/Överflyttade:Ingående balans:

Utgående balans: Antal gode män:

    20 st    29 st

    16 st     34 st

    21 st

    14 st

 Godmanskap för ensamkommande barn

Inkomna 
anmälningar/ansökningar:

Avslutade/ 
Överflyttade:

Anordnade/Överflyttade:Ingående balans:

Utgående balans: Antal gode män:

    4 st    9 st

    6 st     10 st

    7 st

    5 st
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Överförmyndarenheten centralt/övergripande, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd

Handläggare: Rickard Vidar 
Titel: Nämndsekreterare
E-post: Rickard.Vidar@tomelilla.se
Telefon: 0709958245  

Diarienummer: ÖFN DiarieNr

Datum 3 februari 2021

Riskanalys och revisionsplan 2021

Förvaltningens förslag till beslut
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd beslutar att lägga informationen till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Revisorerna beslutade den 19 januari 2021 ge KPMG AB i uppdrag att ta fram en 
förenklad version av riskanalys och revisionsplan 2021 för distribution till 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och samtliga nämnder.

Under 2021 kommer ingen av de fördjupade granskningarna särskilt riktas mot 
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd. De fördjupade granskningarna 2021 
kommer avse

- Systematiskt arbetsmiljöarbete inom äldreomsorgen

- Granskning av arbetet mot otillåten påverkan mot förtroendevalda och 
tjänstemän 

- Granskning av fastighetsunderhåll och underhåll av grönytor

Nämnden kommer inte heller direkt beröras av den uppföljning av 2019-års 
granskningar som ska göras och som avser

- Granskning av bygglov

- Granskning av avyttring av inventarier

- Granskning av kostenheten

- Uppföljning skolresultat
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2 (2)

- Intern kontroll

- Färdtjänst

Grundläggande granskning samt granskning av delårsrapport och årsredovisning 
kommer beröra styrelse och samtliga nämnder.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Nämndsekreterare Rickard Vidar, 2021-02-03

Revisorerna § 4/2021 Riskanalys och revisionsplan 2021, handlingsid: Öfn 2021.63

Slutlig Riskanalys samt revisionsplan 2021 Tomelilla_förkortad version, handlingsid: 
Öfn 2021.62

Överförmyndarenheten centralt/övergripande

Rickard Vidar

Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:

Revisorerna
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
19 januari 2021

Justerandes sign

Rev § 4 Dnr KS 2020/215

Riskanalys och revisionsplan 2021

Revisorernas beslut
Revisorerna beslutar följande

- Att anta riskanalys och revisionsplan för 2021 med handlingsid Ks 
2021.109

- Att godkänna projektbeskrivningarna gällande granskning av 
fastighetsunderhåll inklusive underhåll av grönytor, granskning av 
otillåten påverkan mot förtroendevalda och tjänstemän samt 
granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete inom vård och omsorg. 
Den sistnämnda ska kompletteras med revisionsfrågor gällande covid-
19 pandemin samt införande av heltid som norm.

- Att ge KPMG AB i uppdrag att ta fram en förenklad version av 
revisionsplanen för distribution till kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och samtliga nämnder

- Att ge KPMG AB i uppdrag att till nästa sammanträde presentera en 
projektbeskrivning gällande uppföljning av 2019-års granskningar.

Ärendebeskrivning
Revisorerna ska årligen besluta om en revisionsplan. I revisionsplanen 
redovisas planerade revisionsinsatser inklusive fördjupade granskningar för år 
2021 samt vad som ligger till grund för valet av granskningar. 
Revisionsplanen och valet av granskningsinsatser grundar sig huvudsakligen 
på den grundläggande granskning som genomförts 2020 av kommunstyrelsen 
och samtliga nämnder och de riskanalyser som därefter utarbetats för de 
samma.
Revisorerna beslutade den 10 december 2020, Rev § 60/2020, att 
återremittera utkastet till riskanalys och revisionsplan för 2021 till KPMG 
AB. Det beslutades att ärendet skulle behandlas på nytt på dagens 
sammanträde och KPMG AB fick också i uppdrag att utarbeta förslag till 
projektbeskrivningar för de fördjupade granskningar som planeras att 
genomföras under 2021. KPMG har till dagens sammanträde bifogat en 
uppdaterad riskanalys och revisionsplan för 2021 samt förslag till 
projektbeskrivningar enligt beslutet den 10 december.
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
19 januari 2021

Justerandes sign

§ 4 forts

Förslag till beslut
Revisorerna beslutar följande

- Att anta riskanalys och revisionsplan för 2021 med handlingsid Ks 2021.xxx

- Att godkänna projektbeskrivningarna gällande granskning av 
fastighetsunderhåll inklusive underhåll av grönytor, granskning av otillåten 
påverkan mot förtroendevalda och tjänstemän samt granskning av 
systematiskt arbetsmiljöarbete inom vård och omsorg

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-01-12, handlingsid: 
Ks 2021.111
Slutlig Riskanalys samt revisionsplan 2021 Tomelilla, handlingsid: Ks 
2021.109
PP Granskning av fastighetsunderhåll inklusive underhåll av grönytor, 
handlingsid: Ks 2021.112
Granskning av otillåten påverkan mot förtroendevalda och tjänstemän, 
handlingsid: Ks 2021.113
PP Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete inom vård och omsorg, 
handlingsid: Ks 2021.108
Slutlig Riskanalys samt revisionsplan 2021  Tomelilla_förkortad version, 
handlingsid: Ks 2021.110

Tidigare behandling
2020-12-10: Revisorerna § 60/2020
Riskanalys och revisionsplan 2021, handlingsid: Ks 2020.3928

Förslag till beslut under sammanträdet
Ulla-Christina Lindberg (S) föreslår att revisorerna beslutar enligt förslag till 
beslut men dessutom ger KPMG AB i uppdrag att ta fram en förenklad 
version av revisionsplanen för distribution till kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och samtliga nämnder och att den förenklade versionen 
ingår i dagens beslut eftersom det är utvalda delar av den fullständiga 
revisionsplanen.
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
19 januari 2021

Justerandes sign

§ 4 forts

Ulla-Christina Lindberg föreslår vidare att projektplanen för granskning av 
systematiskt arbetsmiljöarbete inom vård och omsorg ska kompletteras med 
frågor gällande covid-19 pandemin och införandet av heltid som norm.

Slutligen föreslår Ulla-Christina Lindberg att man ger KPMG AB i uppdrag 
att till nästa sammanträde den 17 februari presentera en projektplan gällande 
uppföljningen av 2019-års granskningar.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att revisorerna beslutar enligt 
förslag till beslut samt enligt Ulla-Christina Lindbergs tilläggsförslag.
_________

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder
KPMG AB, Ida Brorsson
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Tomelilla kommuns
revisorer
Riskanalys och revisionsplan 2021
FASTSTÄLLD 2021-01-19
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Revisorernas uppdrag
Revisorernas uppdrag och roll
Revisionsuppdraget är definierat i kommunallagens (KL), tolfte 
kapitel. Revisorerna granskar årligen, i den omfattning som följer av 
god revisionssed, all verksamhet som bedrivs inom nämndernas 
verksamhetsområden. De granskar på samma sätt, genom de 
revisorer eller lekmannarevisorer som utsetts i juridiska personer 
enligt Kommunallagen (hel- och delägda bolag), även verksamheten i 
de juridiska personerna.

Uppdraget utgörs ytterst av att pröva ansvarstagandet och uttala sig 
om detta till fullmäktige inför deras beslut i ansvarsfrågan. I enlighet 
med KL prövar revisorerna om:

- verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt

- räkenskaperna är rättvisande och 

- den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Revisorerna ska granska och pröva enligt god revisionssed. God 
revisionssed är inte reglerad i lag eller föreskrift eller på annat sätt 
fastställd av en myndighet. Den formas och utvecklas successivt över 
tiden i det praktiska revisionsarbetet.

Revisorerna lyder direkt under kommunfullmäktige med ett årligt 
anslag. För revisorerna gäller ett av kommunfullmäktige fastställt 
reglemente. 

Revisorerna har interna sammanträden och träffar med 
kommunfullmäktiges presidium, kommunstyrelsen och nämnderna. 
Möten hålls också löpande med ledande tjänstemän. Revisorerna 
fortbildar sig bl.a. genom riktade utbildningsinsatser, studiebesök, 
deltagande i seminarier, konferenser och erfarenhetsutbyten med andra 
kommuner och Regioner.

Revisionsprocessen
Revisionsprocessen omfattar hela det arbete som revisorerna gör under 
ett revisionsår från riskanalys och planering av granskningsinsatser till 
uttalandet i revisionsberättelsen. Revisionsprocessen är avslutad när 
fullmäktige fattat beslut i ansvarsfrågan. Revisionsprocessen är 
uppdelad i fyra delar – planera, granska, bedöma och avrapportera. 
Revisorerna har ansvar för hela revisionsprocessen och beställer de 
granskningar m.m. som ska genomföras av de sakkunniga.
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Revisorernas uppdrag forts

Med resultatet av årets granskning som grund prövar revisorerna om 
styrelsen och nämnderna har fullgjort sina uppdrag. Under denna 
process beaktar revisorerna information som inhämtas från andra 
revisorer inom kommunens verksamhet – lekmannarevisorer/revisorer 
och yrkesrevisorer i kommunala företag, revisorer i kommunalförbund 
och finansiella samordningsförbund med flera. Informationen har 
betydelse för att revisorerna ska kunna pröva med en helhetssyn dvs. 
hela den kommunala verksamheten.

Revisorernas uppfattning i ansvarsfrågan förmedlas till fullmäktige i 
form av ett särskilt uttalande i revisionsberättelsen. Revisorerna prövar 
ansvaret såväl kollektivt, dvs. för hela styrelsen eller nämnden, som 
individuellt för enskilda ledamöter. Det kollektiva ansvaret är 
utgångspunkten.
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Revisionsplan 2021
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Kommunrevisionen har som ett led i framtagandet av revisionsplanen diskuterat och sammanfört respektive revisors förslag och 
väsentlighetsanalys till en gemensam revisionsplan för revisionsåret. Planen utgår från genomförd omvärldsanalys, riskanalys, grundläggande 
granskning av nämnder och styrelse och resultaten av tidigare granskningar m.m. 

Revisionsplan år 2021

Granskning Ansvarig nämnd

1. Granskning av delårsrapport Samtliga

2. Granskning av årsredovisning Samtliga 

3. Grundläggande granskning av nämnder och styrelse Samtliga

4. Uppföljning av 2019 års granskningar Berörda nämnder

5. Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete inom 
äldreomsorg

Kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden

6. Granskning av arbetet mot otillåten påverkan mot 
förtroendevalda och tjänstemän

Kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden, 
familjenämnden och byggnadsnämnden

7. Granskning av fastighetsunderhåll samt underhåll av 
grönytor

Samhällsbyggnadsnämnden och Österlenhem AB
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Överförmyndarenheten centralt/övergripande, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Överförmyndarnämnden

Handläggare: Elisabeth Wahlström 
Titel: Ekonomichef
E-post: elisabeth.wahlstrom@tomelilla.se
Telefon:   0417-183 05
Mobil:   

Diarienummer: ÖFN DiarieNr

Datum 9 februari 2021

Årsredovisning 2020 

Förvaltningens förslag till beslut
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd beslutar att lägga informationen till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
I årsredovisningen redovisas överförmyndarens gemensamma kanslifunktion. Utfallet 
för 2020 var lägre än den budgeterade nivån vilket inneburit att bidragen från 
medlemskommunerna Ystad och Sjöbo har reducerats med 190 tkr. 

Arvodesbetalningar återfinns i respektive kommuns årsredovisningar.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv

Uppföljning
Ekonomisk uppföljning sker tertialvis varje år, dvs 30/4, 31/8 samt 31/12.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ekonomichef Elisabeth Wahlström, 2021-02-09

Årsredovisning 2020, handlingsid: Öfn 2021.75

Överförmyndarenheten centralt/övergripande

Elisabeth Wahlström

Ekonomichef

Beslutet skickas till:

Kanslichef Johan Linander

25



ÅRSREDOVISNING 2020 

Överförmyndarnämnden 
Ordförande : Bo Herou (KD) 

Ansvarsområde 

• Tillsyn över legala och tillförordnande förmyndare, gode män och 
förvaltare i Tomelilla, Ystad och Sjöbo. 

• Rekrytera och utbilda gode män och förvaltare 

• Myndighetsutövning 

• Intern och extern information om verksamheten 

Lagar och riktlinjer som styr verksamheten 

•  Föräldrabalken  

•  Förmyndarskapsförordning  

•  Lag om god man för ensamkommande barn  

•  Lag om framtidsfullmakter  

•  Tryckfrihetsförordningen  

•  Förvaltningslagen  

•  Kommunallagen  

•  GDPR  

•  Offentlighets- och sekretesslagen  

•  Lagen om viten  

•  Fastighetsbildningslagen  

 

Väsentliga händelser 

Under 2020 infördes ett nytt verksamhetssystem.  

Tomelilla kommun lanserade en ny plattform för e-tjänster med Mina sidor. För 

närvarande finns beställning av förvaltarfrihetsbevis och intresseanmälan att bli god 

man/förvaltare som e-tjänster. Enheten håller på att färdigställa processer för förteckning, 

årsräkning, sluträkning och redogörelse samt ansökan om uttagsbeslut. 

Covid-19 har givetvis ändrat överförmyndarenhetens och överförmyndarnämndens arbete 

väsentligt. Sedan våren har enheten jobbat med halva arbetsstyrkan hemifrån och halva 

från kontoret, som sedan byter varje dag. Detta för att förhindra att eventuell smitta 

medför att all personal smittas samtidigt. Nämnden höll från och med maj månad sina 

sammanträden via Teams. 
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Årsredovisning 2020 1 

 

 

Verksamhetsuppföljning 
Måluppföljning 

Nämndsmål Bedömning 

Hållbar utveckling  

Ökad tillgänglighet och effektivisering med nyttjande av digitaliseringens 
möjligheter. 

 

Kommentar: 
Målet är uppfyllt. E-tjänster håller på att utvecklas och två är färdiga, för 
förvaltarfrihetsbevis och för intresseanmälan för gode män och förvaltare. 

Ge gode män och förvaltare ökad möjlighet till kompetenshöjande insatser.  

Kommentar: 
Målet är uppfyllt. Under året har utbildningsinsatser getts till gode män och förvaltare 
även om pandemin har tvingat fram alternativa lösningar. 

Delaktighet och egenmakt  

Tillgång till enkel och rättssäker synpunktshantering.  

Kommentar: 
Målet är uppfyllt. Nya rutiner för synpunktshantering genomfördes under första kvartalet 
2020. 

Trygghet och hälsa 

God ändamålsenlig tillsyn skapar trygghet för alla.  

Kommentar: 
Målet är uppfyllt. Årsräkningarna är granskade och länsstyrelsens tillsyn var helt utan 
anmärkningar. 

Nå nya grupper av människor för att tillgodose behoven hos 
huvudmännen. 

 

Kommentar: 
Målet är uppfyllt. Marknadsföringsinsatser för att få upp intresset för gode män och 
förvaltare sker kontinuerligt. En särskilt timanställd medarbetare har jobbat särskilt med 
rekrytering av ställföreträdare. 
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Ekonomi 

Konto Budget Utfall 2020 Avvikelse 

    

Personalkostnader 3 498 000,00 3 351 570,41 146 429,59 

Hyra 276 000,00 277 780,00 -1 780,00 

Lokalvård 42 300,00 52 039,47 -9 739,47 

Hyra/leasing av inventarier 38 400,00 30 243,08 8 156,92 

Förbrukningsinventarier 10 000,00 7 783,41 2 216,59 

IT- förbrukningsinventarier 50 800,00 46 277,55 4 522,45 

Böcker, facklitteratur 50 400,00 48 378,35 2 021,65 

Förbrukningsmaterial 6 000,00 15 788,51 -9 788,51 

Telefonikostnader 10 000,00 5 342,22 4 657,78 

Biljett inkl lokala resor 34 600,00 6 410,71 28 189,29 

Infomöte, arbetsplatsmöte 8 000,00 7 512,05 487,95 

Förtjänstgåva, minnesgåva 5 000,00 4 332,90 667,10 

Larm/bevakningskostnader 5 000,00 4 940,81 59,19 

Administrativa tjänster 140 500,00 135 000,00 5 500,00 

IT-tjänster, licenser 75 000,00 69 787,10 5 212,90 

Övriga tjänster 3 000,00 4 000,00 -1 000,00 

Tolkkostnader 5 000,00 4 143,34 856,66 

Avgifter 3 000,00 0,00 3 000,00 

Avgifter för kurser 113 000,00 111 823,50 1 176,50 

 4 374 000,00 4 183 153,41 190 846,59 

    

Finansiering via intäkter    

Ystad -1 895 079,00 -1 775 244,00 -119 835,00 

Sjöbo  -1 313 634,00 -1 234 430,00 -79 204,00 

Tomelilla -1 165 287,00 -1 162 785,41 -2 501,59 

Simrishamn   10 694,00 10 694,00 

 4 374 000,00 4 183 153,41 190 846,59 
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Framtid 

Ärendena tenderar bli mer komplicerade och tidskrävande och det är ibland tveksamt om 

det är lämpligt att de läggs på en lekman. Sannolikheten är stor att överförmyndarenheten 

kommer att ha behov av att anlita företag som erbjuder professionella gode män och 

förvaltare i ärenden där det inte går att rekrytera eller där det inte är lämpligt att tillfråga en 

ideell kraft. Detta kommer att innebära en ökad kostnad i arvodesbudgeten. 

Verksamheten har ett behov av att fortsätta den digitala utvecklingen så att fler e-tjänster 

kan erbjudas sökande och ställföreträdare. 

Det finns ett stort behov av en lagöversyn av Föräldrabalken, som är en idag föråldrad 

lagstiftning som inte passar dagens samhälle. Bland annat behöver rekvisiten för 

godmanskap och förvaltarskap ses över men också gränserna för vem som ska stå för 

arvodet till ställföreträdaren. Dagens gränser är så lågt satta att det i många fall är svårt för 

en god man eller förvaltare att kunna få ut sitt arvode. 
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